
                                                                                                                                       

 
 

 17/2/2020תאריך: 

              לכבוד

 09/2020מציעים  / רוכשי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ________________________

 וידוא קבלה __________________________

 

  -  2020/90מכרז פומבי מס' ל 1מס' הבהרה תשובות הנדון: 

 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזרשירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור 

 

 פירוט השאלה מס"ד
 

 תשובות הבהרה 

אודה לקבלת פרטים נוספים בנוגע  –ניגוד עניינים  .1
 לאופן הסדרת ניגודי עניינים ככל שיהיו.

 

לאחר ההכרזה על זוכה בהליך, תערך 
בדיקה האם יש ניגוד עניינים בין עסקיו 

השירותים אותם האחרים של היועץ לבין 
צפוי לספק למועצה. ככל שייעלה שישנו 
ניגוד עניינים קיים בין לקוחות בהם מטפל 
היועץ במסגרת עסקיו הפרטיים לבין מתן 
השירותים במועצה, אזי ייערך הסדר 
שייקבע כי במסגרת מתן השירותים 
למועצה, היועץ לא יהיה מעורב בטיפול 

מהלך בנושאים  בהם יש לו ניגוד עניינים. ב
תקופת ההתקשרות, ככל שהיועץ יקבל על 
עצמו פרויקטים חדשים, יהיה עליו לפנות 
למועצה לצורך קבלת אישורה ובחינתה 
האם יש בפרויקטים אלו ניגוד עניינים. ככל 
שיעלה חשש לניגוד עניינים, אזי ייערך 
הסדר לפיו היועץ יהיה מנוע מלטפל באותם 
הפרויקטים מטעם המועצה. יובהר כי 
הסדרת ניגודי העניינים תעשה בתיאום מלא 

 בין היועץ לבין המועצה.
אבקש הבהרה  –היקף שעות העבודה ושעות העבודה  .2

על תאום הדדי ולגמישות הן להתחייבות מספר 
השעות והן לשעות הפעילות אשר יהיו מתואמים 

לשני הצדדים ויסוכמו עם מהנדסה הוועדה 
  המקומית.

תתכן גמישות הן לנושא מספר השעות והן 
לגבי מועד מתן השירות במשרדי הוועדה. 
הכל יהיה בתיאום מלא מול מהנדס 

 הוועדה.

  צויין התייחסות להחזר נסיעות לא .3
 

על התמורה הקבועה בהליך יתווסף החזר 
  - הוצאות נסיעה על בסיס חישוב ק"מ

₪ לכל ק"מ. הנ"ל הינו  1.96בתעריף של 
 בכפוף לדיווח נסיעות בהתאם. 

 שינוי השכר לשעה –שכר טרחה עבור שעת עבודה  .4
 

 בשכר הטרחה שינוי אין

ניתן להכיל את סעיף מגבלת זמן בקשה לבדוק האם  .5
של חצי שנה לאחר סיום העסקתי החל מיום 

 כבודקת היתרים בוועדה. 31.12.19

 הבקשה מקובלת
 בהסכם ההתקשרות מבוטל. 9.6סעיף 

יש להוסיף סעיף הדרכה ולימוד עבודת הוועדה  .6
 בהליכי התכנון והבניה.

 

מובהר כי השירותים כוללים בין היתר 
בנושאים בהם עוסקת  בהדרכת עובדים

 ההתקשרות )תכנון, רישוי ומידע תכנוני(.
אבקש להפחית את גובה הכיסוי הביטוחי למיליון ₪  .7

 בלבד.
 הבקשה מקובלת.

נבקש לאפשר רכישת המכרז טלפונית בכרטיס  .8
 אשראי של החברה.

לא תתאפשר רכישת  –הבקשה נדחית 
  מסמכי המכרז ללא הגעה למועצה. 



                                                                                                                                       

 
 

 פירוט השאלה מס"ד
 

 תשובות הבהרה 

נבקש כי כל עמוד ייחתם בחותמת תאגיד + ראשי  .9
תיבות, למעט בנספחים בהם נדרשת חתימה 

 מלאה/עו"ד.

 הבקשה מקובלת. 

במידה ורכישת המכרז מתאפשרת טלפונית, נבקש  10
להבהיר מהן המעטפות הייעודיות והאם ניתן 

מכרז, הצעת המחיר והערבות להכניס את המענה ל
למעטפות נפרדות, מעטפות חלקות שאין עליהן כל 

  ציון של פרטי המציע.

 . 8ראו הבהרה בסעיף 

תנאי הסף להשכלה מגדירים כי על המועמד להיות  .11
 בניין הנדסאי או רשום אדריכל או רשום מהנדס

עם זאת תכולת  .רשום אדריכלות הנדסאי או רשום
יכולה  2.4עבודת הייעוץ הנדרשת בהתאם לסעיף  

 בהחלט להתאים גם למתכנן ערים

  אין שינוי בדרישות. 
 

 

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .1

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .2

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.  .3

 על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .4

 

 בברכה, 

 עמית קפוזה

 מהנדס המועצה

 מועצה אזורית גזר  

 אישור 

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה 

הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל   09/2020במסגרת מכרז פומבי מס' 

 להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________

 חתימה:__________________________ 


